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आर्थिक सरे्वक्षण 2022 

• अर्थमंत्री निमथला सीतारामि यांिी संसदेत मांडलेले आनर्थक सरे्वक्षण 2021-22, 1 एनिलपासूि सुरू होणार् या आनर्थक 

र्वर्ाथत अर्थव्यर्वस्र्ा 8-8.5% िे र्वाढेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे आनण लसीच्या व्यापक व्याप्तीच्या पार्श्थभूमीर्वर 

भनर्वष्यातील आव्हािांिा तोडं देण्यासाठी ते योग्य आहे असे म्हटले आहे. 

• या र्वर्ीच्या आनर्थक सरे्वक्षणाची मध्यर्वती र्ीम "चपळ दृष्टीकोि (Agile Approach)" आहे. 

• देशातील पायाभूत सुनर्वधांची र्वाढ िनतनिंनित करण्यासाठी उपग्रह आनण भू-स्र्ानिक डेटाचा र्वापर अधोरेखित 

करण्यासाठी या र्वर्ीच्या सरे्वक्षणात नर्वनर्वध उदाहरणे र्वापरण्यात आली आहेत. 

काय आहे आर्थिक सरे्वक्षण? 

 

• गेल्या एका र्वर्ाथतील अर्थव्यर्वस्रे्ची खस्र्ती, त्याला अपेनक्षत असलेली महत्त्वाची आव्हािे आनण त्यांचे संभाव्य उपाय 

यार्वर सरकार सादर करत असलेला हा अहर्वाल आहे. 

• हे मुख्य आनर्थक सल्लागारांच्या मागथदशथिािाली आनर्थक व्यर्वहार नर्वभागाच्या (DEA) अर्थशास्त्र नर्वभागािे तयार केले 

आहे. 

• हे सहसा संसदेत कें द्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक नदर्वस आधी सादर केले जाते. 

• भारतातील पनहले आनर्थक सरे्वक्षण 1950-51 मधे्य सादर करण्यात आले. 1964 पयंत, तो कें द्रीय अर्थसंकल्पासह 

सादर केला जात असे. 1964 पासूि ते अर्थसंकल्पातूि काढूि टाकण्यात आले आहे. 

आर्थिक सरे्वक्षण 2021-22 चे प्रमुख मुदे्द 

अथिव्यर्वस्थेची स्स्थती (जीडीपी र्वाढ) 

• भारतीय अर्थव्यर्वस्र्ा 2021-22 मधे्य (पनहल्या आगाऊ अंदाजािुसार) 2020-21 मधे्य 7.3% च्या आकंुचिािंतर 

9.2% िे र्वाढेल असा अंदाज आहे. 

• 2022-23 मधे्य सकल देशांतगथत उत्पादि (GDP) 8-8.5% िे र्वाढण्याचा अंदाज आहे. 

• जागनतक िँक आनण आनशयाई नर्वकास िँकेच्या 2022-23 साठी अिुक्रमे 8.7% आनण 7.5% च्या र्वास्तनर्वक GDP 

र्वाढीच्या ताज्या अंदाजाशी तुलिा करता येणारा अंदाज आहे.  
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• उच्च परकीय चलि साठा, शार्श्त परकीय रे्ट गंुतर्वणूक आनण र्वाढती नियाथत कमाई यांचे संयोजि 2022-23 मधे्य 

संभाव्य जागनतक तरलता कमी होण्यानर्वरूद्ध पुरेसे िफर िदाि करेल. 

 

र्र्वत्तीय र्र्वकास (Fiscal Developments) 

 

• सातत्यपूणथ महसूल संकलि आनण लखित िचथ धोरणामधे्य एनिल ते 

िोव्हेंिर 2021 मधील नर्वत्तीय तूट (Fiscal Deficit) अंदाजपत्रकाच्या 46.2% इतकी 

आहे. 

• कें द्र सरकारकडूि (एनिल ते िोव्हेंिर 2021) महसूल िाप्ती 2021-22 च्या 

अर्थसंकल्पीय अंदाजांमधे्य 9.6% च्या अपेनक्षत र्वाढीच्या तुलिेत 67.2% र्वानर्थक 

(र्वर्ाथिुर्वरे्) र्वाढली आहे. 

• एनिल ते िोव्हेंिर 2021 या कालार्वधीत र्वर्थभरात सकल कर महसुलात 

(Gross Tax Revenue) 50% पेक्षा जास्त र्वाढ झाली आहे. 

• 2019-2020 च्या महामारीपूर्वथ पातळीच्या तुलिेत ही कामनगरी मजिूत 

आहे. 

• एनिल-िोव्हेंिर 2021 दरम्याि, पायाभूत सुनर्वधा-कें नद्रत के्षत्रांर्वर लक्ष कें नद्रत करूि (Capex-Capital 

Expenditure) भांडर्वली िचथ 13.5% (YoY - Year on Year) र्वाढला आहे. 

• कोनर्वड-19 मुळे र्वाढलेल्या कजाथमुळे, कें द्र सरकारचे कजथ 2019-20 मधील GDP च्या 49.1% र्वरूि 2020-21 मधे्य 

GDP च्या 59.3% र्वर गेले आहे परंतु अर्थव्यर्वस्रे्च्या पुििाथप्तीसह घसरणार् या मागाथचे अिुसरण करणे अपेनक्षत आहे.  

• भांडर्वली िचाथर्वर लक्ष कें नद्रत करणे सुरू ठेर्वण्याच्या गरजेर्वर जोर देऊि, सरकार चालू र्वर्ाथसाठी (2021-22) GDP 

च्या 6.8% चे नर्वत्तीय तुटीचे लि साध्य करण्याच्या मागाथर्वर असल्याचे सूनचत केले आहे. 

बाह्य के्षते्र (External Sector) 

• 2021-22 च्या पनहल्या सहामाहीत परकीय गंुतर्वणुकीचा सतत ओघ, निव्वळ िाह्य व्यार्वसानयक कजांचे पुिरुज्जीर्वि, 

उच्च िँनकंग भांडर्वल आनण अनतररक्त नर्वशेर् आहरण अनधकार (SDR) र्वाटप यामुळे निव्वळ भांडर्वल िर्वाह USD 

65.6 अब्ज इतका होता. 
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• िोव्हेंिर २०२१ च्या अिेरीस, चीि, जपाि आनण खित्झलंड िंतर भारत हा जगातील चौर्ा सर्वाथत मोठा परकीय चलि 

रािीर्व धारक होता. 

चलन व्यर्वस्थापन आर्ण आर्थिक मध्यस्थी (Monetary Management and Financial Intermediation) 

 

• 2021-22 मधे्य रेपो दर 4% र्वर कायम ठेर्वण्यात आला. 

• भारतीय ररझव्हथ िँकेिे पुढील तरलता िदाि करण्यासाठी G-Sec 

अनधग्रहण कायथक्रम आनण नर्वशेर् दीघथकालीि रेपो ऑपरेशन्स यासारख्या नर्वनर्वध 

उपाययोजिा केल्या. 

साथीच्या रोगाचा आर्थिक झटका व्यार्वसार्यक बँर्किं ग प्रणालीद्वारे चािंगल्या 

प्रकारे सहन केला गेला आहे: 

• एनिल 2021 मधे्य 5.3% र्वरूि 31 नडसेंिर 2021 पयंत 9.2% पयंत 2021-

22 मधे्य िँक पत र्वाढीचा (Bank credit growth) रे्वग हळूहळू र्वाढला. 

• शेडु्यल्ड कमनशथयल िँक्स (SCBs) चे ग्रॉस िॉि-परफॉनमंग अॅडव्हाने्सस 

रेशो 2017-18 च्या शेर्वटी 11.2% र्वरूि सप्टेंिर 2021 च्या शेर्वटी 6.9% पयंत 

घसरले. याच कालार्वधीत निव्वळ िॉि-परफॉनमंग अॅडव्हाने्सस रेशो 6% र्वरूि 

2.2% पयंत घसरला. 

• SCB चे भांडर्वल ते जोिीम-भाररत मालमते्तचे (Capital to risk-

weighted asset ratio ) िमाण 2013-14 मधील 13% र्वरूि सप्टेंिर 2021 

च्या अिेरीस 16.54% पयंत र्वाढले. 

• सार्वथजनिक के्षत्रातील िँकांसाठी मालमते्तर्वरील परतार्वा आनण इखिटीर्वरील परतार्वा सप्टेंिर 2021 संपलेल्या 

कालार्वधीसाठी सकारात्मक रानहला. 

• भांडर्वली िाजारासाठी अपर्वादात्मक र्वर्थ: एनिल-िोव्हेंिर 2021 मधे्य 75 इनिनशयल पखिक ऑफररंग (IPO) 

इशू्यद्वारे 89,066 कोटी रुपये उभारण्यात आले, जे गेल्या दशकातील कोणत्याही र्वर्ाथच्या तुलिेत िूप जास्त आहे. 
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र्किं मती आर्ण महागाई  

 

• सरासरी हेडलाइि ग्राहक नकंमत निदेशांक (CPI)- एकनत्रत महागाई 2020-21 च्या 

संिंनधत कालार्वधीतील 6.6% र्वरूि 2021-22 (एनिल-नडसेंिर) मधे्य 5.2% पयंत कमी 

झाली. 

• नकरकोळ महागाई Retail Inflation (CPI) मधे्य घसरण हे अन्नधान्य महागाई कमी 

करण्यामुळे होते. 2021-22 (एनिल ते नडसेंिर) मधे्य अन्नधान्य चलिर्वाढीचा दर सरासरी 

2.9% इतका िीचांकी होता, जो मागील र्वर्ीच्या याच कालार्वधीत 9.1% होता. 

• िभार्वी पुरर्वठा-साइड व्यर्वस्र्ापिािे (supply-side management) र्वर्थभरात 

िहुतांश जीर्विार्वश्यक र्वसंू्तच्या नकमती नियंत्रणात ठेर्वल्या. डाळी आनण िाद्यतेलाच्या 

नकमतीत होणारी र्वाढ रोिण्यासाठी सनक्रय उपाययोजिा करण्यात आल्या. 

• कें द्रीय उत्पादि शुल्कातील कपात आनण त्यािंतरच्या मूल्यर्वनधथत करात िहुतांश 

राज्यांिी केलेल्या कपातीमुळे पेटर ोल आनण नडझेलच्या नकमती कमी होण्यास मदत झाली. 

• घाऊक नकंमत निदेशांक (WPI) र्वर आधाररत घाऊक महागाई 2021-22 (एनिल ते नडसेंिर) दरम्याि र्वाढूि 12.5% 

झाली. 

• CPI-C आनण WPI महागाई मधील फरक/ तफार्वत : मे 2020 मधे्य तफार्वत (Divergence) 9.6% पॉईंट्सपयंत 

पोहोचले. तर्ानप 2021 मधे्य तफार्वतमधे्य उलटसुलट िदल घडूि आला आनण नडसेंिर 2021 मधे्य नकरकोळ 

महागाई घाऊक महागाईच्या िाली 8.0% अंकांिी घसरली. 

• WPI मधे्य िेस इफेक्ट हळूहळू कमी झाल्यामुळे, CPI-C आनण WPI मधील नर्वचलि देिील कमी होण्याची अपेक्षा 

आहे. 

शाश्वत र्र्वकास आर्ण हर्वामान बदल (Sustainable Development and Climate Change) 

• NITI आयोग ससे्टिेिल डेव्हलपमेंट गोल्स (SDG) भारत निदेशांक आनण डॅशिोडथर्वर भारताचा एकूण स्कोअर 

2019-20 मधे्य 60 आनण 2018-19 मधे्य 57 र्वरूि 2020-21 मधे्य 66 झाला. 

• जगातील दहाव्या क्रमांकाचे र्विके्षत्र भारतात आहे. 2020 मधे्य, 2010 ते 2020 या कालार्वधीत र्विके्षत्र र्वाढर्वण्यात 

भारत जागनतक स्तरार्वर नतसर्या क्रमांकार्वर आहे. 

• 2020 मधे्य, भारताच्या एकूण भौगोनलक के्षत्राच्या 24% जंगलांिी व्यापले होते, जे जगातील एकूण र्विके्षत्राच्या 2% 

होते. 

• ऑगस्ट 2021 मधे्य, प्लाखस्टक कचरा व्यर्वस्र्ापि दुरुस्ती नियम, 2021, अनधसूनचत करण्यात आले होते, ज्याचे उनिष्ट 

2022 पयंत एकेरी र्वापराचे प्लाखस्टक टप्प्याटप्प्यािे िंद करण्याचे आहे. 

• प्लाखस्टक पॅकेनजंगसाठी नर्वस्ताररत उत्पादक जिािदारीर्वरील मसुदा नियमि अनधसूनचत करण्यात आले. 

• गंगा मुख्य िदी आनण नतच्या उपिद्यांमधे्य खस्र्त ग्रॉसली पोल्युनटंग इंडस्टर ीज (GPIs) च्या अिुपालि खस्र्तीत 2017 

मधे्य 39% र्वरूि 2020 मधे्य 81% पयंत सुधारणा झाली आहे. 

• िोव्हेंिर 2021 मधे्य ग्लासगो येरे् झालेल्या 26व्या पक्षांच्या पररर्देत (COP 26) नदलेल्या राष्टर ीय नर्वधािाचा एक भाग 

म्हणूि पंतिधािांिी उत्सजथिात आणिी घट करण्यासाठी 2030 पयंत साध्य करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लि जाहीर 

केले. 
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कृषी आर्ण अन्न व्यर्वस्थापन 

 

• कृर्ी के्षत्रािे गेल्या दोि र्वर्ांत उतृ्कष्ठ र्वाढ अिुभर्वली आहे, देशाच्या सकल 

मूल्यर्वनधथत (GVA) मधे्य 18.8% (2021-22) ची लक्षणीय र्वाढ झाली असूि 2020-

21 मधे्य 3.6% आनण 2021-22 मधे्य 3.9% र्वाढ झाली आहे.  

• पीक नर्वनर्वधतेला चालिा देण्यासाठी नकमाि आधारभूत नकंमत (MSP) 

धोरणाचा र्वापर केला जात आहे. 

• 2014 च्या SAS (Situation Assessment Survey) अहर्वालाच्या 

तुलिेत िर्वीितम खस्र्ती मूल्यांकि सरे्वक्षण (SAS) मधे्य पीक उत्पादिातूि निव्वळ 

िाप्ती 22.6% र्वाढली आहे. 

• पशुसंर्वधथि, दुग्धव्यर्वसाय आनण मत्स्यव्यर्वसाय यासह संलग्न के्षते्र सातत्यािे 

उच्च र्वाढीची के्षते्र आनण कृर्ी के्षत्रातील एकूण र्वाढीचे िमुि चालक म्हणूि उदयास येत आहेत. 

• 2019-20 ला संपलेल्या गेल्या पाच र्वर्ांत पशुधि के्षत्र 8.15% च्या CAGR िे र्वाढले आहे. 

• पायाभूत सुनर्वधांचा नर्वकास, अिुदानित र्वाहतूक आनण सूक्ष्म अन्न उद्योगांच्या औपचाररकीकरणासाठी समर्थि अशा 

नर्वनर्वध उपायांद्वारे सरकार अन्न िनक्रया सुलभ करते. 

• भारत जगातील सर्वाथत मोठ्या अन्न व्यर्वस्र्ापि कायथक्रमांपैकी एक आहे. 

• सरकारिे PM गरीि कल्याण योजिा (PMGKY) सारख्या योजिांद्वारे अन्न सुरक्षा िेटर्वकथ ची व्याप्ती आणिी र्वाढर्वली 

आहे. 

उद्योग आर्ण पायाभूत सुर्र्वधा 

 

• एनिल-िोव्हेंिर 2020 मधे्य (-)15.3% च्या तुलिेत एनिल-िोव्हेंिर 2021 दरम्याि 

औद्योनगक उत्पादि निदेशांक (IIP) 17.4% र्वाढला. 

• 2014 च्या पातळीशी तुलिा करता, भारतीय रेल्रे्वचा भांडर्वली िचथ 2009-14 

मधील सरासरी र्वानर्थक 45,980 कोटी रुपयांर्वरूि 2020-21 मधे्य 155,181 कोटी 

रुपयांर्वर पोहोचला आहे आनण 2021-22 मधे्य 215,058 कोटी रुपयांच्या तुलिेत 

पाच पटीिे र्वाढण्याचे अंदाजपत्रक करण्यात आले आहे.  

• 2020-21 मधे्य िनतनदि रसे्त िांधणीची व्याप्ती 2019-20 मधे्य िनतनदि 28 

नकलोमीटरर्वरूि 36.5 नकलोमीटर िनतनदि झाली – 30.4% ची र्वाढ. 

• 2021-22 च्या जुलै-सप्टेंिर नतमाहीत मोठ्या कॉपोरेशिच्या नर्वक्रीचे निव्वळ िफा 

गुणोत्तर (Net profit to sales ratio) 10.6% च्या सर्वथकालीि उच्चांकार्वर 

पोहोचला आहे (RBI अभ्यास). 

• िॉडक्शि नलंक्ड इन्सेंनटव्ह (PLI) योजिेचा पररचय, भौनतक आनण नडनजटल अशा दोन्ही पायाभूत सुनर्वधांिा नदलेली 

मोठी चालिा, तसेच व्यर्वहार िचथ कमी करण्यासाठी आनण व्यर्वसाय करणे सुलभ करण्याच्या उपायांसह, 

पुििाथप्तीच्या गतीला समर्थि देईल. 
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सेर्वा 

एकूण-मूल्य-र्वर्धित (Gross Value Added) 

• 2021-22 च्या जुलै-सप्टेंिर नतमाहीत सेर्वांच्या GVA िे महामारीपूर्वथ पातळी ओलांडली; तर्ानप, व्यापार, र्वाहतूक 

इत्यादीसारख्या संपकथ  गहि के्षत्रांचे GVA अजूिही महामारीपूर्वथ पातळीच्या िाली आहेत. 

• 2021-22 मधे्य एकूण सेर्वा के्षत्रातील GVA 8.2% र्वाढण्याची अपेक्षा आहे. 

परकीय थेट गुिंतर्वणूक (FDI)  

• 2021-22 च्या पनहल्या सहामाहीत, सेर्वा के्षत्राला USD पेक्षा जास्त 16.7 निनलयि रे्ट परकीय गंुतर्वणूक िाप्त झाली 

– जी भारतातील एकूण FDI गंुतर्वणूकीच्या जर्वळपास 54% आहे. 

सुधारणा (Reforms) 

• िमुि सरकारी सुधारणांमधे्य IT-BPO के्षत्रातील दूरसंचार नियम काढूि टाकणे आनण अर्वकाश के्षत्र िाजगी 

कंपन्यांसाठी िुले करणे यांचा समारे्वश आहे. 

र्नयाित 

• 2020-21 च्या जािेर्वारी-माचथ नतमाहीत सेर्वा नियाथतीिे महामारीपूर्वथ पातळीला ओलांडले आनण 2021-22 च्या 

पनहल्या सहामाहीत 21.6% ची र्वाढ झाली - सॉफ्टरे्वअर आनण IT सेर्वा नियाथतीसाठी जागनतक मागणीमुळे िळकट 

झाले. 

स्टाटि-अप 

• अमेररका आनण चीििंतर भारत जगातील नतसरा सर्वाथत मोठा स्टाटथ-अप इकोनसस्टम ििला आहे. िर्वीि मान्यतािाप्त 

स्टाटथ-अप्सची संख्या 2016-17 मधे्य 733 र्वरूि 2021-22 मधे्य 14000 हूि अनधक झाली. 

• 44 भारतीय स्टाटथ-अप्सिी 2021 मधे्य युनिकॉिथचा दजाथ िाप्त केला आहे आनण युनिकॉिथची एकूण संख्या 83 र्वर 

पोहोचली आहे, त्यापैकी िहुतेक सेर्वा के्षत्रातील आहेत. 

सामार्जक पायाभूत सुर्र्वधा आर्ण रोजगार (Social Infrastructure and Employment) 

रोजगार 

• अर्थव्यर्वस्रे्च्या पुिरुज्जीर्विासह, 2020-21 च्या शेर्वटच्या नतमाहीत रोजगार निदेशक पूर्वथ-महामारी पातळीकडे 

परतले. 

• माचथ 2021 पयंतच्या तै्रमानसक पीररयनडक लेिर फोसथ सवे्ह (PFLS) डेटािुसार, सार्ीच्या रोगािे िभानर्वत शहरी 

के्षत्रातील रोजगार जर्वळजर्वळ पूर्वथ-महामारी पातळीपयंत पुििाथप्त झाला आहे. 

• कमथचारी भनर्वष्य निर्वाथह निधी संघटिेच्या (ईपीएफओ) आकडेर्वारीिुसार, दुसर्या कोनर्वड लाटेदरम्याि िोकर्यांचे 

औपचाररकीकरण सुरू रानहले; िोकर्यांच्या औपचाररकीकरणार्वर कोनर्वडचा िनतकूल पररणाम पनहल्या कोनर्वड 

लाटेच्या तुलिेत िूपच कमी आहे. 
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सामार्जक पायाभूत सुर्र्वधा 

• GDP च्या िमाणात कें द्र आनण राज्यांद्वारे सामानजक सेर्वांर्वर (आरोग्य, नशक्षण आनण इतर) िचथ 2014-15 मधे्य 6.2% 

र्वरूि 2021-22 मधे्य 8.6% पयंत र्वाढला (BE) 

• राष्टर ीय कुटंुि आरोग्य सरे्वक्षण-5 िुसार: एकूण िजिि दर (TFR) 2015-16 मधे्य 2.2 र्वरूि 2019-21 मधे्य 2 र्वर 

आला. 2015-16 च्या तुलिेत 2019-21 मधे्य अभथक मृतू्य दर (IMR), पाच र्वर्ाथिालील मृतू्य दर आनण संस्र्ात्मक 

जन्ांमधे्य सुधारणा झाली आहे. 
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